ADATLAP
HÁZASSÁGKÖTÉS BEJELENTÉSÉHEZ

A házassági szándék hivatalos bejelentéséhez mindkét házasulandó együttes jelenléte szükséges az anyakönyvvezetőnél, az alábbi adatok megküldése után személyesen egyeztetett időpontban.

Tervezett házasságkötés helye, időpontja
Tolna, ………..év………………hó……nap…….óra……perc
díszterem / egyéb helyszín


Adatok
Vőlegény
Menyasszony
Születési név


Házasságkötés utáni névviselés


Születési hely, idő


Személyi szám


Anyja születési neve


Apja neve


Családi állapota (aláhúzni)
nőtlen / elvált / özvegy
hajadon / elvált / özvegy
Előző házasságkötés helye, ideje (elvált, özvegy esetén)


Válás esetén (bíróság megnevezése, ítélet száma, jogerő napja)


Özvegy esetén volt házastárs halálesetének helye és ideje


Szem.ig. száma, érvényessége


Szem. ig. kiállító hatóság megnevezése


Lakcímkártya száma


Elérhetőség (telefon, e-mail)





Tanú neve


Tanú címe


Tanú személyi száma


Tanú szig./útlevél száma


Tanú szig./útlevél száma érvényessége


Tanú. szig/útlevél. kiállító hatóság megnevezése





Egyéb megjegyzés:
(születendő gyermek(ek) családi neve)



Ez az adatlap megküldhető fax-on vagy e-mailben (igazgatas@tolna.hu) az anyakönyvvezető részére.
Csatolandó iratok, amennyiben rendelkezésre áll:
	Születési anyakönyvi kivonat

Elvált, özvegy esetén: Bontóítélet, elhunyt házastárs anyakönyvi kivonata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat
Személyi igazolvány, lakcímkártya (mindkét oldal) másolata (tanúk is)
KSH statisztikai adatlap
Kitöltése kötelező!



Vőlegény
Menyasszony
hányadik házassága a jelenlegi:


ha nem először köt házasságot, előző házassága mikor szűnt meg:


élve született gyermekeinek száma:


életben lévő gyermekeinek száma:


legmagasabb befejezett iskolai végzettsége:


gazdasági aktivitása: (foglalkoztatott, nyugdíjas, gyed. stb)


ha jelenleg gyed/gyes címén ellátásban részesült, akkor az ellátás igénybevétele előtt közvetlenül dolgozott-e?


foglalkozása, munkaköre


foglalkozási viszonya:
(alkalmazott, vállalkozó stb.)





Nyilatkozat Okmánykiállításról!

A házassági szándék hivatalos bejelentésével egyidőben elindítható az okmányok kiállítása, feltéve, ha a házasságkötés után változik a vőlegény, vagy a menyasszony névviselése!

Amennyiben kéri(k) az okmányok kiállítását, az alábbi adatok megadása kötelező és a személyes megjelenéskor bemutatandó:

Tájékoztatom, Önöket hogy a személyes megjelenéskor fénykép és ujjlenyomat készül!

Amennyiben változik a vőlegény neve, és kéri az okmányok kiállítását, töltse ki az alábbi táblázatot:
Személyiazonosító igazolvány száma:

Személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány száma:

Útlevél száma:

Vezetői engedély száma:

Forgalmi engedély és törzskönyv száma:


							……………………………………………….
								vőlegény aláírása						

Amennyiben változik a menyasszony neve, és kéri az okmányok kiállítását, töltse ki az alábbi táblázatot:
Személyiazonosító igazolvány száma:

Személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány száma:

Útlevél száma:

Vezetői engedély száma:

Forgalmi engedély és törzskönyv száma:


							……………………………………………….
								menyasszony aláírása		

